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Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2018 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dilluns, 22 de gener 
Horari:  de les 21.30 a les 21.40 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Abel Mestre Roca, regidor 
Imma Benages Teixidó, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Marc Bosch Casals, regidor electe 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Presa de possessió d’un regidor electe 
3. Donar compte i, si escau, ratificar els decrets d’Alcaldia 
4. Nomenament de representants de la Corporació als consells escolars 
5. Canvi de destí d’una inversió 
6. Aprovació inicial del pressupost 
7. Precisió del límit aprovat d’Aitona amb Torres de Segre 
8. Aprovació inicial d’una modificació del planejament general sobre l’articulat 
9. Formulació de requeriment previ al Departament d’Ensenyament 
10. Aprovació de la 1a addenda al conveni de serveis socials amb el CCS 
11. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió del pla local de 

joventut 
12. Mocions 
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13. Informes d’Alcaldia 
14. Assumptes d’urgència 
15. Precs i preguntes 

 
 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si algun regidor té cap observació a fer a l’esborrany d’acta de la 
sessió anterior, i no se’n formula cap. Per tant, s’aproven, per unanimitat, les actes 
següents: 
 

• Ordinària de 31.10.2017 
• Extraordinària de 24.11.2017 

 
 
2. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
La batllessa reitera que la Junta Electoral Central ha proclamat regidor electe el Sr. 
Marc Bosch Casals, per renúncia del regidor Josep Flix i anticipadament dels següents 
de la llista. 
 
Com en els casos anteriors, mentre no renunciï expressament, se li ha de donar la 
possibilitat de prendre possessió, si així ho desitja, i per això s’ha posat el punt a 
l’ordre del dia. 
 
 
3. Donar compte i ratificació dels decrets 
 
Es dona compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• 359/2017, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• 360/2017, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• 361/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U040/2017 
• 362/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G038/2017 
• 363/2017, de sol·licitud de subvenció per protegir el castell urgentment 
• 364/2017, de reconeixement de responsabilitat patrimonial, exp. G093/2017 
• 365/2017, de correcció d’errades de les nòmines i quotes socials  
• 366/2017, d’aprovació d’un plec de clàusules de lloguer, exp. G116/2017 
• 367/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials d’octubre 
• 368/2017, de modificació d’un contracte 
• 369/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U109/2017 
• 370/2017, de fraccionament i ajornament de contribucions especials 
• 371/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 372/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers 
• 373/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers 
• 374/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers 
• 375/2017, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
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• 376/2017, d’ajornament de sessió ordinària de la Junta de Govern 
• 377/2017, de correcció d’errades de l’inventari de camins 
• 378/2017, de baixa i alta de finques a de l’inventari per canvi de traçat d’un 

camí 
• 379/2017, de declaració de desistiment del procediment U095/2017 
• 380/2017, de resolució d’un recurs de reposició 
• 381/2017, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs del 3r trimestre 
• 382/2017, d’aprovació de factures de l’octubre 
• 383/2017, de declaració de desistiment del procediment U117/2012 
• 384/2017, de realització d’un pagament a justificar 
• 385/2017, de segona generació de crèdits 
• 386/2017, de convocatòria de Ple extraordinari 
• 387/2017, de nomenament de tresorer accidental, la part resolutòria del qual, 

diu: 
 

Primer.- Nomenar tresorer accidental de l’Ajuntament d’Aitona al Sr. Joan 
Masolet Chimeno, personal funcionari que s’estima suficientment capacitat, en 
règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu actual lloc 
de treball, amb efectes des del 30 d’octubre de 2017.  
  
Segon.- Aquest nomenament accidental tindrà vigència limitada de tres mesos, 
sense possibilitat de pròrroga. 
 
Tercer.- Donar compte del present  al Ple en la propera sessió ordinària que se 
celebri. 
 

• 388/2017, d’adjudicació d’un contracte d’arrendament, exp. G116/2017 
• 389/2017, d’adjudicació d’un contracte d’arrendament, exp. G115/2017 
• 390/2017, de devolució d’ingressos indeguts de clavegueram del 2016 i 2017 
• 391/2017, d’aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució per la construcció 

d’un obrador  per conserva de fruita, melmelades i sucs de fruita 
• 392/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 393/2017, de sol·licitud de subvenció al Leader 
• 394/2017, de modificació de llicència d’obres, exp. U050/2017 
• 395/2017, d’aprovació del pla anual d’inspecció i control de les activitats 
• 396/2017, de contractació en pràctiques 
• 397/2017, de tercera generació de crèdits 
• 398/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de 

l’any 2017 i clavegueram de 2017 
• 399/2017, d’autorització de connexió a la xarxa 
• 400/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials de novembre 
• 401/20174, d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’enderroc del C/ Pare 

Palau, 1 
• 402/2017, d’alta i anul·lació d’una modificació de finques a l’inventari  
• 403/2017, d’aprovació inicial del projecte per a l’estabilització del talús al carrer 

Portal a Aitona 
• 404/2017, d’aprovació de pagues extraordinàries 
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• 405/2017, de tercera ampliació de crèdits 
• 406/2017, d’adhesió a les pòlisses d'assegurances licitades  pel Consorci 

Català de Desenvolupament Local i al servei de mediació d’assegurances 
• 407/2017, d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local 

• 408/2017, d’adhesió a la 3a pròrroga de l’Acord marc del subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament 
amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2014.02) 

• 409/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 410/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G109/2017 
• 411/2017, de declaració de desistiment del procediment U075/2016 
• 412/2017, de nomenaments interins de peons 
• 413/2017, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 09.02.01_2017_3 
• 414/2017, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 09.02.01_2017_4 
• 415/2017, de concessió de subvencions del 4t trimestre 
• 416/2017, d’aprovació inicial del projecte per a l’enderroc de la construcció de 

la Trav. Major, s/n 
• 417/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers 
• 418/2017, d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de 

l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2015.02) 
• 419/2017, d’aprovació de la planificació normativa 
• 420/2017, de correcció d’errades de les ordenances fiscals pel 2018, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Esmenar les ordenances fiscals pel 2018, en els termes següents 
 

a) A l’ordenança fiscal número 6 (escola bressol), a la disposició transitòria, on diu 
“La tarifa de matí que existia pel període estival, s’aplica també, amb efectes 
retroactius a 1.6.2017, al mes de juny.” ha de dir “Es manté la tarifa ordinària de 
matí fins al mes de juny de 2018, al preu de 130 €/mes. La tarifa de matí que 
existia pel període estival, s’aplica també, amb efectes retroactius a 1.6.2017, al 
mes de juny.”. 

b) A l’ordenança fiscal número 7 (piscines municipals), a la disposició final, on diu 
“1 de gener de 2016” ha de dir “1 de gener de 2018”. 

c) A l’ordenança fiscal número 8 (documents administratius, entre d’altres), a 
l’article 5.1, epígraf 9è.4, on diu “11 €/”, ha de dir “11 €/hora” 

d) A l’ordenança fiscal número 8 (documents administratius, entre d’altres), a 
l’article 8.3, on diu “l’article 71 de la Llei 30/1992”, ha de dir “l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015” 
 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per tal de 
ratificar aquesta resolució. 

 
• 421/2017, de renúncia i de 2a adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 18 
• 422/2017, de reversió d’un dret funerari 
• 423/2017, de quarta generació de crèdits 
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• 424/2017, d’alienació directa del polígon 3, parcel·la 9010 
• 425/2017, d’adjudicació d’un contracte menor d’obres 
• 426/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 427/2017, sobre la taxa d’ocupació del domini públic per fer-hi la festa de Cap 

d’Any 
• 428/2017, d’aprovació d’una quarta transferència de crèdits 
• 429/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials de desembre 
• 430/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G133/2017 
• 431/2017, d’aprovació d’assistències a plens 
• 432/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G133/2017 
• 433/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G133/2017 
• 434/2017, de caducitat d’inscripcions padronals 
• 435/2017, d’aprovació de la massa salarial del personal laboral 
• 436/2017, d’aprovació d’una cinquena transferència de crèdits 
• 1/2018, d’autorització de trasllats de cadàvers 
• 2/2018, d’autorització de compatibilitat 
• 3/2018, de constitució de bestreta de caixa fixa 
• 4/2018, de transmissió d’un dret funerari sobre el nínxol 533 
• 5/2018, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A084 
• 6/2018, de concessió de llicència d’obres, expedient U127/2017 
• 7/2018, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el columbari CEN06 
• 8/2018, d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament i de la 1a addenda 
• 9/2018, de convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern 
• 10/2018, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs del 4t trimestre 
• 11/2018, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de 

l’any 2017 i clavegueram de 2017 
• 12/2018, d’aprovació del padró de la taxa de conservació del cementiri 
• 13/2018, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el columbari CEN09 
• 14/2018, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

l’any 2016 
• 15/2018, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’ICIO del 2017 
• 16/2018, d’aprovació del límit de despesa no financera de l’any 2018 
• 17/2018, de convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern 
• 18/2018, de convocatòria de Ple ordinari 

 
Se sotmet a ratificació el decret d’Alcaldia 420/2017, la qual s’aprova amb el vot a 
favor dels 6 regidors del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
 
4. Nomenament de representants de la Corporació als  consells escolars 
 
L’article 45.1 c) del Decret 102/2010 estableix que el consell escolar d’un centre públic 
està integrat, entre d’altres membres, per un representant de l’ajuntament de la 
localitat on se situa el centre. 
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L’article 28.4 de la norma esmentada estableix que la condició de membre del consell 
escolar es perd quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació. 
 
Atès que segons el punt 7 del capítol I de l’annex al Decret 404/1987, de 22 de 
desembre, regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels 
consells escolars municipals, correspon al ple de l’Ajuntament la designació del regidor 
vocal del consell escolar.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Designar com a representant titular de l’ajuntament als consells escolars del 
municipi (escola pública, escola bressol i aula de música), la regidora Imma Benages 
Teixidó i com a suplent la 1a tinenta d’alcalde, Maria Antonieta Royes Valls. 
 
Segon.- Deixar sense efecte les designacions anteriors. 
 
Tercer.- Comunicar-ho als centres docents corresponents. 
 
 
5. Canvi de destí d’una inversió 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 19.7.2017, va aprovar 
inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2017, en el qual es va concedir un 
crèdit extraordinari de 32.314,80 a l’estat de despeses del pressupost per a les obres 
de l’encreuament 27 de Gener amb travessera Escoles, com a inversió financerament 
sostenible finançada amb càrrec al superàvit de l’any 2016. 
 
Atès que aquesta inversió no s’havia iniciat el 27.12.2017, es va adjudicar un contracte 
menor d’obres d’enderroc d’edifici en estat ruïnós, abans destinat a habitatge, a la 
Trav. Major, s/n d’Aitona, el pressupost del qual, segons projecte, és de 26.333,46 €, 
per a destinar el solar resultant a vial. 
 
Atès que la inversió pensada en substitució forma part també del capítol 6 de la 
classificació econòmica i del mateix programa de la classificació funcional (1532). 
 
Atès que es tracta d’inversions que permeten, durant la seua execució, manteniment i 
liquidació, complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, degut a 
què no comporten endeutament i que les despeses de manteniment que se li estimen 
són mínimes. 
 
Atès que la seua vida útil s’estima igual o superior a 5 anys. 
 
Atès que l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, permet donar eficàcia retroactiva als actes favorables als 
interessats (com és el cas), sempre que existissin els supòsits de fets necessaris a la 
data d’efectes, que és 27.12.2017, requisit que es compleix. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Donar de baixa l’obra “encreuament 27 de Gener amb travessera Escoles” 
com a inversió financerament sostenible finançada amb càrrec al superàvit de 
l’Ajuntament de l’any 2016. 
 
Segon.- Donar d’alta, en substitució parcial de l’anterior, la inversió següent, finançada 
amb càrrec al superàvit de l’Ajuntament de l’any 2016: 
 

Inversió 
Import 
màxim  Vida útil  Manteniment anual  

Enderroc de la Trav. Major, 
s/n (per a fer-hi carrer) 26.333,46 50 anys 550,00 

 
Tercer.- Aquest acord té efectes a 27.12.2017, data d’adjudicació del contracte menor. 
 
 
6. Aprovació inicial del pressupost 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2018, d’acord amb el límit de 
despesa no financera de l’any 2018. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text refós de 
la Llei de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Vistos els informes d’Intervenció 1/2018 i 2/2018, aquest darrer específic sobre el 
compliment o incompliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 en blanc d’ERC, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018, amb tots els 
seus annexos, el qual presenta el següent resum general per capítols: 
 
ESTAT D’ INGRESSOS   

A.- OPERACIONS CORRENTS 
I. Impostos directes 853.504,12 
II. Impostos indirectes 138.552,47 
III. Taxes, preus públics i altres ingressos 468.114,55 
IV. Transferències corrents 737.239,37 
V. Ingressos patrimonials 33.877,75 

2.231.288,26 
B.- OPERACIONS DE CAPITAL 
VI. Alienació d’inversions reals 51.500,00 
VII. Transferències de capital 408.014,12 
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459.514,12 
C.- OPERACIONS FINANCERES 
VIII. Actius financers 1.000,00 
IX. Passius financers 397.163,20 

398.163,20 

TOTAL ESTAT INGRESSOS 3.088.965,58  
 
ESTAT DE DESPESES   

  A.- OPERACIONS CORRENTS  
 I. Despeses de personal  724.415,25 

II. Despeses corrents en béns i serveis  1.211.814,90 
III. Despeses financeres  15.024,74 
IV. Transferències corrents 39.085,11 

1.990.340,00 
B.- OPERACIONS DE CAPITAL 
VI. Inversions reals 869.463,27 
VII. Transferències de capital 18.208,94 

887.672,21 
C.- OPERACIONS FINANCERES 
VIII. Actius financers 1.000,00 
IX. Passius financers 209.953,37 

210.953,37 

TOTAL ESTAT DE DESPESES 3.088.965,58  
 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal, la relació/catàleg de llocs (en endavant, RLT), 
la plantilla orgànica i les bases d’execució del pressupost, amb el règim de fiscalització 
prèvia limitada i la fixació d’objectius per assolir el complement de productivitat que s’hi 
preveuen. 
 
Tercer.- Exposar-ho al públic en el Butlletí  Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, i concedir audiència quant a l’RLT als 
funcionaris afectats i a la representant del personal laboral. Durant aquest termini, els 
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.  
 
Cinquè.- El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del 
pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província, juntament amb la 
relació de llocs de treballs i la plantilla orgànica, les quals també es publicaran al 
DOGC. Les modificacions a la relació de llocs entren en vigor el dia 1 del mes següent 
a la publicació al BOP. 
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L’alcaldessa explica que el pressupost d’enguany incorpora un augment important en 
el capítol d’inversions, finançat majoritàriament amb subvencions de la Diputació de 
Lleida. Aquest capítol d’inversions ha de permetre reformar la biblioteca, el camp de 
futbol, el cementiri, la façana de Sant Gaietà, l’altar de Sant Antolí, el carrer Portal, els 
despatxos municipals i el carrer Major. 
 
 
7. Precisió del límit aprovat d’Aitona amb Torres d e Segre 
 
El 19.7.2017 es va aprovar l’inici de l’expedient d’alteració del terme municipal d’Aitona 
amb el de Torres de Segre, amb el plànol corresponent. 
 
Tramès l’expedient a la Generalitat de Catalunya, es va demanar alguna precisió, tant 
a nivell de plànols com de memòria (ampliar les justificacions), que només varien 
l’aprovació feta de forma tangencial. 
 
En aquest plànol, les superfícies que passen d’Aitona a Torres de Segre sumen un 
total de 4.836 m², i les que passen de Torres de Segre a Aitona,  un total de 14.596 
m². 
 
Atès que segons l’article 14.2 del Decret 244/2007, una vegada finalitzada la 
informació pública, s’ha de sotmetre l’expedient, juntament amb les al·legacions 
presentades –que no n’hi ha hagut– a informe dels ens locals afectats que no l’han 
promogut. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar, esmenada, la memòria justificativa de la concurrència dels requisits 
necessaris per dur a terme l'alteració que es proposa i acreditació de la suficiència de 
recursos per prestar els serveis mínims obligatoris. 
 
1. Concurrència dels requisits necessaris per a dur -la a terme 
 
La proposta es troba emparada en l’article 12.1 d) de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003: “segregació de part d'un municipi o 
de diversos municipis per a agregar-se a un altre” i, possiblement, en el 12.3 (rectificar 
per a adequar-los a les iniciatives de correcció de disfuncionalitats territorials 
elaborades per la Comissió de Delimitació Territorial).  
 
Especificat el supòsit d’alteració que hi concorre (12.1 d del TRLMRLC –segregació 
parcial-), seguidament s’especifica el supòsit habilitant que s’acompliria dels que 
figuren en l’article 14, en relació amb l’article 13.1.c) d’aquest mateix text legal. En 
aquest cas, s’entén que s’acomplirien consideracions de caràcter geogràfic, 
demogràfic, econòmic i administratiu atès que la línia de terme no s’ajusta a la realitat 
geogràfica i urbanística actual.  
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En concret, es tracta de no deixar mig partides edificacions o d’incloure un conjunt 
d’edificacions que queden partides en un sol terme. 

 
A l’hora de fer la proposta, a la zona d’Utxesa, s’ha optat per reconèixer la vialitat  
existent i, pel que fa a la resta, és la que apareix als plànols adjunts. 
 
Es tracta, doncs, simplement, de corregir la disfunció que suposa tindre finques a la 
zona urbana d’Utxesa i voltants, una part de les quals estigui situada en un terme, i 
l’altra, en un altre. 
 
2. Acreditació de la suficiència dels recursos per prestar els serveis mínims 
 
Per la petitesa de l’afectació (fer que unes poques finques quedin en un terme o en un 
altre), es copsa a simple vista que no afecta la suficiència de recursos per prestar els 
serveis municipals obligatoris. L’alteració proposada suposa una segregació de 4.836 
m² d’Aitona per agregar-los a Torres de Segre, i la segregació de 14.596 m² de Torres 
de Segre per agregar-los a Aitona. 
 
Atès que hi ha una zona urbana afectada (el nucli d’Utxesa), a la qual presta els 
serveis el municipi de Torres de Segre, el canvi de municipi de parts d’edificacions no 
suposa cap canvi en aquesta prestació, sens perjudici que se signi un conveni entre 
ambdós municipis per regularitzar-ho. 
 
Finalment, quant a la divisió de béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, i 
també la de les obligacions, deutes i càrregues i l'assignació de personal, cada 
ajuntament es quedarà amb els béns que es troben al seu territori (art. 27.2 b) del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988). No es produeix 
cap divisió de deutes, càrregues ni assignació del personal, perquè no s’afecten. 
 
Segon.- Aprovar, esmenat, el plànol de l’alteració. 
 
Tercer.- Trametre la memòria i els plànols rectificats a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.-  Trametre l’expedient al Consell Comarcal del Segrià i a la Diputació de Lleida 
per tal que, en el termini màxim de 2 mesos, emetin informe. 
 
 
8. Aprovació inicial d’una modificació del planejam ent general sobre l’articulat 
 
I. Antecedents 
 
Per decret d’Alcaldia 419/2017, es va aprovar el pla normatiu per l’any 2018, que 
contenia, entre d’altres, el següent punt: 
 

3) Una o diverses modificacions puntuals del planejament urbanístic que incorpori 
preceptes continguts en altres normes municipals (camins i distàncies de les 
activitats ramaderes), que reguli l’exigència de fiances, simplifiqui en general el 
règim del sòl no urbanitzable i incorpori una regulació sobre les distàncies entre 
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plantacions de determinats arbres, de forma que no perjudiquin els veïns ni la 
via pública. 

 
Actualment la regulació dels camins municipals està repartida entre les Normes 
Subsidiàries i el Reglament de camins. Amb aquesta incorporació s’aconsegueix un 
text únic, més clar i entenedor i, a més a més, és l’instrument normatiu adequat. Per 
aquest mateix motiu, s’hi incorpora la regulació de les activitats ramaderes. 
 
II. Fonaments de dret 
 

• L’article 117.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006 (en endavant, RLU) estableix que s’entén per modificació del pla 
d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol tipus de canvis en 
les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els 
sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que 
estableix l’article anterior. 

 
• L’àmbit de la modificació afecta el sòl no urbanitzable, per la qual cosa cal 

realitzar el tràmit d’audiència als ajuntament veïns que preveu l’article 85.7 del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 (en 
endavant, TRLU), segons l’article 117.3 in fine de l’RLU. 
 

• Els articles 73 i 74 del TRLU fixen la durada i obligatorietat de la suspensió de 
tramitacions i llicències en cas d’aprovació inicial d’instruments de planejament 
urbanístic. 

 
• L’ajuntament és competent per a l’aprovació inicial d’aquesta modificació, tal 

com disposa l’article 85.1 del TRLU, i específicament el Ple, per majoria 
absoluta, tal com disposen els articles 52.2 b) i 114.3 k) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Vist l’informe de Secretaria, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més 
d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament urbanístic del municipi d’Aitona, sobre reforma dels articles 22, 23, 66 i 
addició del 70, 71 i 72. 
 
Segon.- Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis de la seu electrònica, i al diari El Punt 
Avui, per tal que qualsevol que ho vulgui pugui examinar-la i presentar, durant el 
termini esmentat, les al·legacions i reclamacions que consideri oportunes.  
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Quart.- Concedir audiència als ajuntaments limítrofes. 
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Cinquè.- Transcorregut els terminis assenyalats als apartats anteriors sense que s’hagi 
presentat cap al·legació, aquest acord s’entendrà aprovat provisionalment i es trametrà 
l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida perquè, si s’escau, 
l’aprovi amb caràcter definitiu. 
 
Sisè.- Suspendre, per un termini màxim d’un any, la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic. 
 
 
9. Formulació de requeriment previ al Departament d ’Ensenyament 
 
I. Antecedents 
 
Mitjançant conveni signat entre l’Ajuntament d’Aitona i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, el 23 d’octubre de 2007, de durada indefinida (clàusula 
11a), es va crear el següent centre docent d’educació infantil de primer cicle: 
 

• Llar d’infants pública Els Tabollets  (codi de centre 25009265), amb una 
capacitat màxima de 3 unitats i 38 llocs escolars. 

 
El Departament d’Ensenyament va anar subvencionant el funcionament d’aquest 
centre fins el curs 2011-2012. Des de llavors, la Generalitat de Catalunya no l’ha 
subvencionat més. 
 
Els ingressos i les despeses dels cursos no subvencionats han estat, resumidament, 
els següents: 
 

Curs 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Personal educatiu 51.877,74 57.664,74 63.689,39 74.112,96 71.554,60 
Despeses de funcionament 5.726,32 7.473,28 5.855,91 7.028,01 6.000,41 
Despeses del personal de 
neteja 6.268,96 6.687,68 6.786,60 7.054,58 6.914,08 
Despesa total 63.873,02 71.825,70 76.331,90 88.195,55 84.469,09 

Subvenció Diputació de Lleida 13.125,00 13.125,00 15.750,00 18.725,00 14.000,00 
Taxa 30.501,00 44.538,00 36.195,00 38.995,00 32.045,00 
Dèficit 20.247,02 14.162,70 24.386,90 30.475,55 38.424,09 

Alumnes a jornada completa 4 3 11 13 5 
Alumnes a jornada parcial 16 18 10 12 10 



 
 

13 
 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

Conversió de parcial a 
completa 11 12 7 9 8 
Total d’alumnes convertit 15 15 18 22 13 

 
 
II. Fonaments de dret  
 
Des de les primeres previsions contingudes a l’article 4 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, 
de creació de llars d’infants de qualitat, el legislador ha sigut constant en la seva 
dinàmica d’atribuir a l’Administració de la Generalitat el deure de garantir el caràcter 
educatiu, la qualitat i els requisits mínims que havien de complir els diversos models 
d’escoles bressol que la realitat catalana exigia, així com el fet de considerar-les com 
una part del sistema educatiu; previsions que es contemplen posteriorment en l’article 
131 de l’actual Estatut, que atribueix a l’Administració de la Generalitat el deure de 
garantir la qualitat del sistema educatiu i el règim de sosteniment amb fons públics. 
 
Aquesta és la raó per la qual l’article 42.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
de Catalunya (en endavant, LEC), estableix que aquest règim de sosteniment ha de 
respondre al que s’estableixi, amb criteris d’eficàcia, en els pressupostos de la 
Generalitat i, si s’escau, en els convenis subscrits entre l’Administració educativa i 
l’Administració local –que, tal com assenyala l’article 162.3, són els instruments que 
han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de cadascuna de 
les dues administracions implicades i corresponsables–; pel mateix motiu, l’article 43 
de la LEC imposa al Govern de la Generalitat el deure de garantir que la prestació del 
servei d’educació a Catalunya arribi a ser un referent de qualitat en el procés de 
consecució de l’equitat i l’excel·lència. 
 
Atès que l’article 198.2 de la LEC estableix que la Generalitat ha de subvencionar la 
creació, consolidació i sosteniment de places en les escoles bressol de titularitat 
municipal, i preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en 
zones rurals (com és el cas d’Aitona). 
 
Atès que l’article 204.2 de la LEC aclareix que els convenis entre el Departament i els 
ens locals que estableixen finançament del funcionament de centres de titularitat 
municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de prendre com a referent els 
criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat. 
 
Atès que la disposició final 2a afegeix que el Govern, a fi d'assolir els objectius 
d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al 
sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en 
educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa 
educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut; i que la disposició 
addicional 4a obliga el Departament d’Ensenyament a revisar amb caràcter periòdic 
els criteris i les partides pressupostàries a què fa referència la disposició final segona, 
amb l'objectiu d'assegurar que els compromisos adquirits en convenis amb els ens 
locals s'ajusten en tot moment a l'evolució real dels costos i dels preus. 
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Atès que l’actuació de la Generalitat ha set la contrària als mandats transcrits, i ha 
reduït significativament aquest finançament (des dels 1.800 € per alumne equivalent 
inicials, a 1.300 € el curs 2011-2012, i cap finançament pels cursos posteriors). 
 
Atès que del que anteriorment s’ha exposat se’n desprèn que de les determinacions 
legals en matèria de finançament d’aquests tipus de centres docents públics 
contingudes a l’EAC i a la resta de legislació sectorial catalana, molt particularment a 
la LEC, se’n deriven autèntiques obligacions de l’Administració de la Generalitat de 
participar significativament en el cofinançament d’aquest servei públic, i que, amb 
independència que aquest finançament s’hagi instrumentat fins ara sota la forma de 
subvenció, aquesta participació financera no és fruit d’una mera liberalitat de la 
Generalitat, sinó que, contràriament, constitueix una autèntica obligació legal de 
l’Administració susceptible de ser reclamada, fins i tot, per via judicial. 
 
Atès que aquesta claredat legal ha estat reforçada recentment per la jurisprudència, 
que ha tancat la controvèrsia sobre si la Generalitat de Catalunya queda obligada a 
finançar el servei d’educació infantil, primer cicle de 0 a 3 anys, mitjançant sentències 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
número 844/2017, de 17 de novembre i 853/2017, de 22 de novembre. D’elles, cal 
destacar-ne els apartats següents: 
 
L’article 131 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria d’ensenyament infantil en els aspectes que es 
relacionen a l’apartat 2/, específicament la competència sobre règim de sosteniment 
amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els 
imparteixen. 
 
En aquet sentit, la Generalitat assumeix la condició d’administració educativa i li 
correspon la responsabilitat general d’execució en aquesta matèria, responsabilitat que 
inclou el seu finançament –article 155 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació-, 
especialment en allò que afecta els centres públics 112 de la mateixa Llei–. 
 
Els municipis per la seva banda han assumit tradicionalment un posició relativament 
tangencial en matèria d’ensenyament, almenys en allò que es refereix a la titularitat de 
competències pròpies. La legislació ha limitat històricament aquest paper a la posada 
a disposició dels solars per a la construcció i el manteniment dels centres d’educació 
infantil, d’educació primària o d’educació especial (disposició addicional 15 de la Llei 
orgànica 2/06), sense perjudici de l’assumpció d’altres funcions o serveis en 
col·laboració amb l’administració educativa, molts cops de suplència. En aquest sentit, 
i en allò que ací interessa, l’article 27 de la Llei 7/85, de bases del règim local, preveu 
la possibilitat que les comunitats autònomes puguin delegar les seves competències 
en determinades matèries, entre les [quals], la relativa a la creació, manteniment i 
gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle 
d’educació infantil, com és el present cas. 
 
La fixació precisa del sistema competencial dels municipis queda reenviat per la 
legislació bàsica a la normativa sectorial. En allò que es refereix a l’ensenyament 
infantil és el mateix Estatut d’autonomia que atribueix als governs locals la 
competència sobre la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil com a 
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competència pròpia. La legislació ordinària no ha arribat a concretar a quin nivell de 
l’administració local pertoca exactament aquesta competència. Tanmateix, es pot 
deduir inicialment que, d’acord amb els criteris establerts a l’article 66.4 de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya, aquesta competència ha de correspondre als 
ajuntaments, si més no els que disposen de capacitat de gestió suficient, com és el 
cas. 
 
El cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions 
superiors, específicament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de tota 
responsabilitat financera. 
 
En efecte, un dels principis que informa el règim local és el de suficiència financera, 
principi que queda ancorat a la mateixa Constitució espanyola –article 142– i a 
l’Estatut d’autonomia –articles 217 i 219–. En aquet sentit, l’ordenament garanteix a les 
administracions locals la disponibilitat  de recursos suficients, bé a partir de dels 
recursos tributaris, o bé a partir de transferències de les administracions superiors, 
concretament mitjançant la participació en els tributs de l’Estat i de les comunitats 
autònomes, i també a partir de les subvencions provinents d’un i altre nivell de govern 
–articles 2,39 i 40 de la Llei d’hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/04–.  
 
El principi de suficiència financera es projecta en tota l’activitat municipal sigui en 
relació amb les competències pròpies o delegades. En aquesta direcció cal esmentar 
particularment l’article 219 de l’Estatut d’autonomia, precepte que garanteix als 
governs locals la disponibilitat dels recursos suficients per a afrontar la prestació dels 
serveis la titularitat o la gestió dels quals se’ls traspassi o se’ls delegui, afegint que tota 
la nova atribució de competències ha d’anar acompanyada de l’assignació dels 
recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es 
tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats. Fins i 
tot s’estableix que el compliment d’aquest principi és una condició necessària perquè 
entri en vigor la transferència o la delegació de la competència. 
 
La legislació bàsica és així mateix prou explicita en aquest sentit. Així, en l’àmbit de les 
competències pròpies, l’article 25 de la Llei 7/85 determina que la Llei que atribueix la 
competència ha de preveure necessàriament la dotació dels recursos necessaris per a 
garantir la suficiència financera de les entitats locals, de forma que s’eviti una major 
despesa a les administracions. 
 
Pel que fa a les competències delegades, l’article 27 de la mateixa Llei de bases del 
règim local disposa en el mateix sentit que la resolució de la delegació haurà de 
determinar els [mitjans] personals, materials i econòmics que l’Administració delegant 
atribueix, sense que pugui suposar una major despesa per a les administracions. 
 
Per tant, el plantejament de la normativa general és ben clar en garantir que l’atribució 
de competències a les administracions locals imposa indefugiblement l’atribució dels 
recursos corresponents. En conseqüència, és indiferent que en el cas de l’educació 
infantil estiguem davant  una competència delegada en els termes de la Llei de bases 
de règim local, o bé una competència atribuïda com a pròpia per l’Estatut d’autonomia. 
El cas és que la Generalitat va anar convenint amb l’Ajuntament recurrent la creació de 
successives llars d’infants i la correlativa assumpció de la competència de gestió, 
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situació que comporta la necessitat de transferir els recursos econòmics corresponents 
en els termes de la normativa esmentada. 
 
La legislació d’ensenyament reitera l’anterior plantejament. En efecte, l’article 1 de la 
Llei 5/2004, de la creació de llars d’infants de qualitat, incorpora les llars d’infants 
municipals a la xarxa de titularitat pública i l’article 4 les considera part del sistema 
educatiu, circumstància que comporta la responsabilitat  financera de l’administració 
educativa segons allò que disposen l’article 112 de la Llei orgànica 2/2006 i l’article 
204 de la Llei 12/9 d’educació. La mateixa disposició final primera de la Llei 5/04 
imposa al Govern la responsabilitat de dotar les partides pressupostaries necessàries 
en els pressupostos de la Generalitat a aquests efectes. 
 
En el mateix sentit manifesta la Llei 12/2009, d’educació. Així, l’article 42.3 determina 
que el sosteniment dels centres públics ha de quedar establert als pressupostos de la 
Generalitat amb un  criteri de suficiència, criteri que han de seguir també els convenis 
que l’Administració educativa subscrigui amb l’Administració local. Més concretament, 
l’article 198.1 disposa que el Departament ha d’establir una oferta de places per a 
infants de zero a tres anys, i l’apartat 2/ preveu específicament que el mateix 
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places 
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants en entorns socioeconòmics o 
culturals desfavorits i en zones rurals.  
 
I, així, el Departament va actuar coherentment amb l’anterior mandat en establir els 
corresponents convenis i subvencions amb l’ajuntament recurrent des de l’any 1992, 
convenis en els quals hom reconeix que el seu objectiu era el de complir el mandat de 
l’article 198.2 de la Llei 12/09 i que la subvenció atorgada estava destinada a minorar 
les quotes del servei d’ensenyament de les llars  d’infants de titularitat municipal per al 
curs corresponent. 
 
En definitiva, cal concloure que la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat 
financera respecte les llars d’infants gestionades per l’Ajuntament recurrent, 
responsabilitat que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i 
subvencions concedibles anualment i que sobtadament va deixar d’assumir a part del 
curs 2012-13, amb infracció de l’ordenament. [...] 
 
Per tant, durant el període esmentat el guix del gruix del finançament del servei era 
assumit pel municipi. Per exemple, els cursos 2013-2014 i 2014-15, l’ajut per alumne 
de la Diputació de Barcelona va ser de 875 euros i l’ingrés derivat del preu públic, de 
1889,95 euros, amb un dèficit en relació al costat acreditat pel pèrit de 3.463,94 euros i 
3.401,19 euros per alumne, dèficit que va haver d’assumir el municipi, sense que la 
Generalitat ajudés en res. 
 
Per tant, cal descartar les al·legacions de la demandada en el sentit que el servei 
estaria atès a partir de les subvencions de la Diputació de Barcelona o del preu públic 
abonat pels usuaris. Certament, la Diputació de Barcelona va aportar uns ajuts durant 
els exercicis en el quals la Generalitat va deixar de finançar el servei, però no hi ha 
base per considerar que aquets ajuts provincials es fessin per comptes i en substitució 
de la Generalitat de Catalunya. 
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Cal considerar en aquest sentit que la Diputació va actuar en compliment d’una 
competència pròpia de cooperació amb ajuntaments –d’acord amb allò que disposa 
l’article 36 de la Llei 7/85, de base del regim local–, de forma que els recursos 
econòmics que la Diputació aporta als municipis són recursos propis del sistema local i 
el seu sentit és el d’ajudar els ajuntaments a suportar la seva càrrega financera, no la 
de la Generalitat que té una responsabilitat pròpia i autònoma pel que fa al 
finançament municipal. [...] 
 
En allò que es refereix a la determinació de la concreta quantitat que ha de ser objecte 
de finançament, la normativa esmentada al fonament anterior es refereix en general a 
la suficiència de les aportacions en funció de costos. L’article 42.3 de la Llei 12/09 
s’expressa també en aquesta línia, i l’article 204.2 d’aquesta mateixa Llei determina en 
aquest sentit que cal prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de 
titularitat de la Generalitat, establint la disposició addicional quarta la necessitat de 
revisar periòdicament les aportacions d’acord amb l’evolució dels costos. 
 
No és menys cert que, dins els límits que imposa el principi de suficiència, cal admetre  
un marge de la Generalitat de Catalunya per determinar la intensitat del finançament 
d’aquest servei en el marc de la política pressupostària. D’altra banda no consta en 
aquest cas quins són els costos de les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya 
que caldria prendre com a paràmetre de referència segons que s’ha esmentat. 
 
En aquest context, s’estima procedent estar al finançament establert al darrer conveni, 
això és, a la qualitat de 1300 euros per l’alumne equivalent i curs, quantitat que en el 
seu moment va ser acceptada per l’Ajuntament, sense que s’hagi acreditat una 
variació de costos significativa des del curs 2010-11 que pugui justificar la necessitat 
de revisar l’anterior mòdul. 
 
Dels 1.300 € de la sentència transcrita, multiplicat pel nombre d’alumnes (83 en total), 
se’n desprèn el següent deute de la Generalitat de Catalunya a favor de l’Ajuntament 
d’Aitona: 
 

Curs 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Dèficit (segons taula anterior) 20.247,02 14.162,70 24.386,90 30.475,55 38.424,09 
Total d'alumnes convertit 15 15 18 22 13 
Nombre d'alumnes x 1300 € 19.500,00 19.500,00 23.400,00 28.600,00 16.250,00 
Reclamació 19.500,00  14.162,70 23.400,00 28.600,00 16.250,00 

 
Com es pot observar, es minora la reclamació del curs 2013-2014 per no superar el 
dèficit del servei, atès que altrament l’Ajuntament hauria obtingut beneficis de la seva 
prestació. La reclamació, sumats tots els anys, puja 101.912,70 €. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria i d’acord amb allò que preveu l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el Ple 
aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
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Primer.- Requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu Departament 
d’Ensenyament, amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós 
administratiu, per tal que, en exercici de les seves competències en matèria d’educació 
i en compliment de les seves obligacions legals, de forma immediata: 
 

• Faci efectiu el pagament de la quantitat 101.912,70 €, d’acord amb el detall que 
figura en la part expositiva del present acord, en concepte de cofinançament 
dels centres docents municipals d’educació infantil de primer cicle i en 
compliment del conveni subscrit amb aquest ajuntament el 23 d’octubre de 
2007. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu 
Departament d’Ensenyament, als efectes legals oportuns. 
 
Tercer.- En cas de desestimació expressa o tàcita d’aquestes pretensions, facultar 
l’Alcaldia per a interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i per a designar les persones que han d’assumir la 
seva representació i direcció lletrada. 
 
 
10. Aprovació de la 1a addenda al conveni de servei s socials amb el CCS 
 
En data 4 d’agost de 2016 es va signar el nou contracte-programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
En virtut d’aquest contracte-programa, l’11.1.2017 es va signar un conveni de 
delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aitona i el Consell 
Comarcal del Segrià per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats, amb 
número de registre 2017/12/0002.  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet arribar l’addenda per a 
l’exercici 2017 al contracte-programa, que comporta una sèrie de modificacions que 
cal incorporar al document genèric signat. 
 
L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal 
ha de subscriure amb cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que 
contingui com a mínim les condicions que figuren al contracte-programa, per la qual 
cosa també és necessari signar aquesta addenda que incorpori les modificacions. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar la primera addenda al conveni de delegació de competències i 
encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aitona i el Consell Comarcal del Segrià per a la 
prestació de serveis socials bàsics i especialitzats, que conté les següents: 
 
C L À U S U L E S 
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PRIMERA. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
L’Ajuntament d'Aitona, per tal de complir amb les competències de la Llei de serveis 
socials, encomana al Consell Comarcal del Segrià, a més a més, la prestació dels 
serveis socials bàsics ja encomanats els següents: 
- Ajuts d’urgència de pobresa energètica (per atendre  les despeses derivades 
dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigu a, gas i altres energies 
alternatives). 
 
SEGONA. COMPETÈNCIES EN JOVENTUT 
El Consell Comarcal, en virtut de la delegació de les competències efectuades per la 
Generalitat a l’ens comarcal, prestarà al municipi d'Aitona, en el marc de les 
competències delegades en matèria de joventut, el Pla comarcal i locals de joventut. 
 
TERCERA. COMPETÈNCIES COMPARTIDES 
El Consell Comarcal, en virtut de la delegació de les competències efectuades per la 
Generalitat a l’ens comarcal, prestarà al municipi d'Aitona, a més a més de les 
competències compartides ja esmentades en el conveni inicial, les següents: 
 
Competències compartides 
Posada en funcionament d’un Punt de voluntariat comarcal 
Plans i mesures d’igualtat en el treball 
Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI 
 
QUARTA. FITXES ANNEXES 
Formen part d’aquesta addenda les fitxes següents amb les novetats que incorporen, 
el contingut de les quals és acceptat per l’ajuntament: 
- Fitxa núm.1 Serveis Socials Bàsics 
- Fitxa núm. 7 Migracions i Ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE i 
Activitats de cohesió socials altres programes i accions 
- Fitxa núm. 36.1 Posada en funcionament d’un Punt de voluntariat comarcal 
- Fitxa núm. 37. Plans i mesures d’igualtat en el treball 
- Fitxa núm. 38. Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI 
- Fitxa núm. 43. Plans locals i comarcals de Joventut, amb el detall corresponent per a 
cada ajuntament 
 
CINQUENA. VIGÈNCIA DE L’ADDENDA 
Aquesta addenda de conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2016-
2019 i es prorrogarà de forma expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la 
signatura d’un nou contracte-programa. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcaldessa perquè signi el conveni. 
 
 
11. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal p er a la gestió del pla local 
de joventut 
 
El Consell Comarcal del Segrià va presentar en data 21 de juliol del 2017 al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la 
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sol·licitud de l’addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, per l’any 2017. 
 
Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Segrià quant a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i 
estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes 
d’avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la 
gestió dels serveis. 
 
El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de 
Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i ha d’englobar tots els 
serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera 
progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què 
col·laboren ambdues parts. 
 
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis 
d’acord amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament 
de cadascun. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, 
en  data 24 d’octubre de 2017 van signar l’addenda del contracte programa 2016-2019 
per l’any 2017, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada 
un dels serveis i programes que inclou el contracte. 
 
El 2017, i amb caràcter definitiu, s’ha incorporat al contracte programa el finançament 
dels plans locals de joventut dels ajuntaments, que fins al 2016 es gestionava 
mitjançant una convocatòria de subvencions anual. En aquest sentit, l’addenda del 
contracte programa per l’any 2017 subscrit entre el Departament de Treball, Afers 
Social i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre 2017, estableix 
en la seva Fitxa 43. Suport a plans locals i comarcals de joventut, que finançarà la 
quantitat màxima de 4.280,00 € per el Pla Local de l’Ajuntament d'Aitona.  
 
Vist l’informe de Secretaria i la memòria sobre compliment de la Llei 40/2015, el Ple 
aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
  
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Aitona i el Consell Comarcal del 
Segrià per a la gestió del Pla Local de Joventut, que conté les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primer. El Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d'Aitona col·laboraran 
mútuament en el desenvolupament i la implementació del Pla local de Joventut. En 
relació als objectius del PNJcat, considerant especialment les prioritats identificades al 
PATJ 2020. 
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Segon. L’Ajuntament d'Aitona es compromet a procurar l’assoliment dels objectius del 
Pla Local de Joventut que es concreten en: 
 
Objectiu General 
Promoure que les actuacions del Pla local de joventut es despleguin segons 
s’estableix als principis rectors del PNJCat:, participació, transformació, integralitat. 
 
Objectius Específics 
Garantir que el pla local de joventut sigui coherent amb els reptes i objectius del 
PNJcat. 
 
Tercer. Accions que s’han de desenvolupar en el període 2017-2019 

• Manteniment d’un servei local de joventut per a la coordinació i el 
desplegament de PLJ 

• Impulsar i liderar el procés del PLJ. 
• Definir les actuacions que s’han de desplegar del PLJ. 
• Organitzar mesures i accions que concretin l’aplicació de la metodologia 

associada als principis rectors del PNJcat; qualitat, participació, transformació, 
integralitat. 

 
Quart. L’Ajuntament d'Aitona assumeix el compromís de: 

• Manteniment de les línies de treball en matèria de joventut. 
• L’ens local ha d’aportar, com ha mínim, un import econòmic equivalent al 10% 

de l’aportació de la DGJ. 
• Designar una persona, com interlocutor, de la seva organització per tal que 

exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el Consell comarcal del 
Segrià per el seguiment del conveni. 

 
Cinquè. L’Ajuntament d'Aitona assumeix el compromís de justificar al Consell 
Comarcal del Segrià la realització de les activitats realitzades mitjançant la presentació 
de compte justificatiu normalitzat, el qual ha de contenir la següent documentació: 

• Memòria descriptiva d’activitats i el dossier Rudel corresponent a la Fitxa 43 i 
Indicadors d’Avaluació (annex 1). 

• Certificat d’intervenció justificatiu dels costos: Que ha d’incloure una relació 
classificada de despeses de l’activitat, amb identificació del creditor(nom i 
cognom/s, DNI/NIE/CIF), import i data d’emissió i una relació detallada d’altres 
ingressos o ajuts que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i procedència, o una declaració d’inexistència. 

 
L’Ajuntament d'Aitona haurà de justificar anualment l’import total del pressupost, per 
fer la liquidació es tindrà en compte l’import justificat, que ha de ser com a mínim 
l’import total pressupostat pel qual se’ls hi ha concedit l’ajut. D’acord al que consta en 
l’annex: Fitxa econòmica de l’addenda contracte programa 2017, haurà de justificar el 
cost corresponent a tota una anualitat que serà com a mínim de 13.350,00 € per 
obtenir la subvenció de 4.280,00 €. 
No s’exigirà la presentació dels justificants de les despeses ni dels pagaments, si bé 
podrà demanar-ho la intervenció comarcal en exercici del control financer que té 
encomanat. 



 
 

22 
 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

La data màxima per presentar la justificació al Consell Comarcal serà el 10 de gener 
de l’any següent. 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa corresponent a aquesta subvenció 
el constitueix l’aplicació pressupostària 2314/4620000  
 
Sisè. El Consell Comarcal del Segrià assumeix els següents compromisos: 
- Presentar la sol·licitud al Departament de TSF la programació del PLJ d'Aitona. 
- Presentar al Departament de TSF el dossier RUDEL, corresponent a lla Fitxa 43 – 
Indicadors d’avaluació, amb tota la informació requerida. 
- Justificar al Departament de TSF el cost de la despesa d’acord amb el model facilitat 
pel TSF. 
- Transferir a l’Ajuntament d'Aitona quantitat atorgada que consta en l’annex: Fitxa 
econòmica del contracte programa 2017, d’acord als imports que es quantifiquen en la 
clàusula següent.  
- Justificar la totalitat de l’import acordat segons el que s’especifica en l’apartat de 
recursos. 
- Facilitar la coordinació interadministrativa entre els tècnics de l’administració local i la 
comarcal en el desenvolupament de les activitats del PLJ. 
 
Setè. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació de la 
justificació i assumir les responsabilitats de funcionament d’aquest Servei. 
 
Vuitè. Aquest conveni tindrà una durada vinculada al contracte-programa 2017-2019 i 
es prorrogarà de forma expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la signatura 
d’un nou contracte-programa. 
 
Novè. Resolució anticipada del conveni. 
El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 
habitants i accedeixen a la prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o 
consorciada és el previst al contracte-programa. 
 
Desè. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el 
mateix, s’atendrà al que disposa el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i la resta de normativa que sigui 
d’aplicació. 
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part 
lesionada davant l’altra en via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la 
desavinença als òrgan competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Segon.- Autoritzar l’alcaldessa perquè signi el conveni. 
 
 
12. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
13. Informes d’Alcaldia 
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No n’hi ha. 
 
 
14. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
I essent tres quarts menys cinc de deu del vespre, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la 
qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
  
 
 
DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 22 de març de 2018. 
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